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PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
DYDD MERCHER, 17 CHWEFROR 2021 
 
Present: Councillor K Jones(Chairperson) 
 Councillors Stubbs, Ahmed, Gordon, Hudson, Jacobsen, Jones-

Pritchard a/ac Wong 
 

20 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Abdul Sattar a Keith 
Parry. 
 
Ni ddaeth y Cynghorydd Asghar Ali i'r cyfarfod. 
 
21 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Iona Gordon fuddiant rhagfarnus mewn perthynas ag eitem 
4 ar y sail ei bod wedi mynegi barn o'r blaen mewn perthynas â thir i ogledd-orllewin 
Ysbyty'r Eglwys Newydd. 
 
22 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Ionawr 2021 yn gofnod 
cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd.  
 
23 :   ADRAN 53 GORCHYMYN ADDASU, DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN 

GWLAD 1981 (DOLYDD YR EGLWYS NEWYDD)  
 
Ailbwysleisiodd y Cynghorydd Iona Gordon ei fuddiant rhagfarnus a gadawodd y 
cyfarfod wrth i’r eitem hon gael ei thrafod.  
 
Dywedodd Mike Jones-Pritchard wrth y Cadeirydd a'r Pwyllgor, er y cyfeirir at ei enw 
yn yr adroddiad o dan Ymgynghoriad Aelodau Lleol, na wnaeth ef ymateb i'r 
ymgynghoriad ar unrhyw adeg. 
 
Nododd y Pwyllgor fod Cais Cynllunio (17/01735/MJR) ar gyfer Canolfan Ganser 
Felindre wedi'i gyflwyno i Gyngor Caerdydd ym mis Gorffennaf 2017 a'i gymeradwyo 
ym mis Mawrth 2018. Mae'r cais hwn yn cynnwys y prif fynediad o Gyfnewidfa 
Coryton, mynediad brys drwy Ystâd Llwyncelyn, mynedfeydd adeiladu dros dro, 
gwaith tirlunio, llwybrau i gerddwyr a Chanolfan Maggie.  
 
Yr hyn sydd wedi gwneud i’r cyhoedd wneud cais dan Adran 53 i hawlio'r llwybrau 
cerdded oedd Cais Cynllunio 20/01110/MJR, a gyflwynwyd ym mis Mehefin 2020. 
Roedd hwn er mwyn adeiladu dros dro’r llwybrau mynediad ar gyfer adeiladu 
Canolfan Ganser Felindre a gymeradwywyd. Y cynnig yw i waith gael ei wneud dros 
y pedair blynedd nesaf a bydd angen i'r caeau gael eu cau i'r cyhoedd yn ystod 
cyfnodau penodol o'r gwaith adeiladu gan gynnwys y trac rheilffordd nas defnyddir.  
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Cyflwynwyd y Cais Adran 53 i Dîm PRoW ym mis Gorffennaf 2020 i ofyn am 
ddiwygio'r Map Diffiniol i gofnodi'r llwybrau cerdded sy'n croesi'r safle fel Hawliau 
Tramwy Cyhoeddus. 
 
PENDERFYNWYD – Bod y Pwyllgor yn CYTUNO i wrthod y cais yn seiliedig ar y 
dystiolaeth sy'n dangos bod y cyhoedd wedi defnyddio'r llwybrau ers 20+ mlynedd 
ond nid fel hawl. 
 
24 :   ADRAN 257 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 (DARGYFEIRIO 

LLWYBR CERDDED YNG NGHAE'R CASTELL, CAERDYDD)  
 
Ystyriodd y Pwyllgor gais yn unol ag Adran 257 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 
 
Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer Cais Rhif 18/02519/MJR ar gyfer datblygiad tai 
ar hen safle Ysgol Uwchradd y Dwyrain. Mae hyn yn gofyn am adlinio'r llwybr 
cerdded o Cae'r Castell Place i Heol Casnewydd, sy'n llwybr sythlin ar hyn o bryd.   
 
PENDERFYNWYD - bod y Pwyllgor Cynllunio yn cymeradwyo’r cais i addasu'r Map 
a'r Datganiad Diffiniol ac y dylid cyfarwyddo'r Cyfarwyddwr Llywodraethu, 
Gwasanaethau Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro i brosesu'r gorchmynion cyfreithiol 
priodol.  
 
 
25 :   CEISIADAU A BENDERFYNIR GAN BWERAU DIRPRWYEDIG - IONAWR 

2021  
 
PENDERFYNWYD – bod y Pwyllgor yn nodi'r penderfyniadau dirprwyedig ar gyfer 
mis Ionawr 2021. 
 
26 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 17 MAWRTH 2021  
 
Nodi y bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio ddydd Mercher 17 Mawrth 2021. 
 
 
The meeting terminated at 2.55 pm 
 


